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BAB V 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Profil Tempat Penelitian 

5.1.1 Sejarah Sektor Pertambangan 

Sejarah mengenai perusahaan pertambangan di awali dengan kondisi 

geografis di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi mineral 

dan bahan tambang yang tinggi karena terletak di wilayah fenomena geologi “ring 

of fire”, yang menjadi indikator bagi terdapatnya endapan-endapan mineral, 

khususnya endapan-endapan hidrotermal. Dengan kondisi seperti itu indonesia 

telah menjadi produsen timah kedua terbesar di dunia, eksportir batu bara thermal 

ketiga terbesar di dunia, penghasil tembaga ketiga terbesar di dunia dan berada 

pada urutan kelima dan ketujuh untuk masing masing produksi nikel dan emas. 

 Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri pertambangan 

begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini 

disebabkan oleh potensi geologi indonesia yang sangat kaya akan bahan tambang. 

Diawal tahun 1938, industri pertambangan mulai bermunculan dan mulai tahun 

80-an, industri pertambangan sudah mulai terdaftar di BEI. Adapun jumlah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 berjumlah 21 

perusahaan. Mengingat perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan 

tersebut adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut 

perekonomian, maka seiring perkembangannya sektor pertambangan dianggap 

menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi secara 

makro di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya sektor pertambangan 

yang melakukan IPO, dan hingga tahun 2018 sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI bertambah menjadi 41 perusahaan. Sektor pertambangan saat ini terbagi 

dalam beberapa subsektor yaitu batubara, minyak dan gas bumi, logam dan 

mineral, setra batu-batuan. 
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5.2 Hasil Penelitian  

5.2.1 Gambaran Umum Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan tax avoidance pada 

perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tax avoidance. Variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu adalah kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Subjek dalam penelitian 

ini adalah perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2018. 

5.2.2 Gambaran Mengenai Variabel Penelitian 

5.2.2.1 Gambaran Mengenai Variabel Kepemilikan Institusional 

  Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan perbandingan antara jumlah saham 

institusi dengan jumlah saham beredar. Berikut ini adalah data mengenai 

kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 5.1 

Data Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Subsektor Batubara Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

No Emiten 
Kepemilikan Institusional 

2016 2017 2018 

1 Adaro Energy Tbk 0,44  0,44  0,44  

2 Ratu Prabu Energy Tbk 0,56  0,35  0,35  

3 Bayan Resources Tbk 0,34  0,34  0,33  

4 Delta Dunia Makmur Tbk 0,39  0,38  0,38  

5 Dian Swastatika Sentosa 0,60  0,60  0,60  

6 Golden Energy Mines Tbk 0,97  0,97  0,97  

7 Samindo Resources Tbk 0,64  0,64  0,59  

8 Citatah Tbk 0,52  0,57  0,53  

9 Harum Energy Tbk 0,75  0,78  0,78  

10 Bukit Asam Tbk 0,65  0,65  0,65  

Rata-Rata 0,59  0,57  0,56  

Sumber : Data diolah 

Di bawah ini gambaran mengenai kepemilikan institusional pada 

perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018 akan disajikan dalam bentuk grafik berikut ini : 

 
       Sumber : Data diolah 

Grafik 5.1 

Grafik Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Subsektor Batubara 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

 

Dari grafik 5.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai pada tahun 2016 

menunjukan nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,59. Pada tahun 

2017 menunjukan nilai rata-rata kepemilikan institusional mengalami penurunan 

menjadi sebesar 0,57. Pada tahun 2018 nilai rata-rata kepemilikan institusional 

kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,56. Dari grafik di atas dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor 
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batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 menunjukan 

adanya penurunan, artinya besarnya jumlah saham perusahaan yang dimiliki 

institusional menunjukan adanya penurunan. 

Nilai kepemilikan institusional yang tinggi menggambarkan bahwa 

tingginya porsi saham yang disediakan perusahaan untuk kepemilikan saham 

institusional. Nilai kepemilikan institusional yang rendah menggambarkan 

rendahnya porsi yang disediakan perusahaan untuk kepemilikan saham 

institusional. Peningkatkan nilai kepemilikan institusional disebabkan oleh 

kebijakan perusahaan untuk menambah porsi jumlah kepemilikan saham yang 

disediakan perusahaan untuk institusional guna menambah modal perusahaan. 

Penurunan nilai kepemilikan institusional disebabkan oleh kebijakan perusahaan 

untuk mengurangi porsi jumlah kepemilikan saham yang disediakan perusahaan 

untuk institusional dengan menambah porsi kepemilikan manajerial guna 

meminimalisir adanya asimetri informasi antara agent (manajerial) dan principal 

(pemegang saham). 

5.2.2.2 Gambaran Mengenai Variabel Dewan Komisaris Independen 

 Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan komisaris independen 

debagi dengan total anggota dewan komisaris independen. Berikut ini adalah data 

mengenai dewan komisaris independen di perusahaan subsektor batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 5.2 

Data Dewan Komisaris Independen Pada Perusahaan Subsektor Batubara 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

No Emiten 
Dewan Komisaris 

2016 2017 2018 

1 Adaro Energy Tbk 0,40  0,40  0,40  

2 Ratu Prabu Energy Tbk 0,50  0,50  0,50  

3 Bayan Resources Tbk 0,40  0,40  0,33  

4 Delta Dunia Makmur Tbk 0,57  0,40  0,67  

5 Dian Swastatika Sentosa 0,50  0,50  0,50  

6 Golden Energy Mines Tbk 0,50  0,50  0,50  

7 Samindo Resources Tbk 0,40  0,33  0,25  

8 Citatah Tbk 0,50  0,50  0,50  

9 Harum Energy Tbk 0,33  0,33  0,33  

10 Bukit Asam Tbk 0,33  0,33  0,33  

Rata-Rata 0,44 0,42  0,43  

       Sumber : Data diolah 

Di bawah ini gambaran mengenai dewan komisaris independen pada 

perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018 akan disajikan dalam bentuk grafik berikut ini : 

 
     Sumber : Data diolah 

Grafik 5.2 

Grafik Dewan Komisaris Independen Pada Perusahaan Subsektor Batubara 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

 

Dari grafik 5.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 menunjukan 

nilai rata-rata dewan komisaris independen sebesar 0,44. Pada tahun 2017 

menunjukan nilai rata-rata dewan komisaris independen mengalami penurunan 

menjadi sebesar 0,42. Pada tahun 2018 nilai rata-rata dewan komisaris independen 

mengalami penurunan menjadi sebesar 0,43. Dari grafik di atas dapat dilihat 
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bahwa nilai rata-rata dewan komisaris independen pada perusahaan subsektor 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 menunjukan 

nilai fluktuatif, artinya banyaknya jumlah dewan komisaris independen di 

perusahaan cenderung tidak menentu tergantung dari kebutuhan dan kebijakan 

perusahaan. 

Nilai dewan komisaris independen yang tinggi menggambarkan bahwa 

tingginya jumlah dewan komisaris independen dari total dewan komisaris yang 

ada di perusahaan. Nilai dewan komisaris independen yang rendah 

menggambarkan bahwa rendahnya jumlah dewan komisaris independen dari total 

dewan komisaris yang ada di perusahaan. Peningkatan nilai dewan komisaris 

independen disebabkan oleh tingginya kebutuhan perusahaan atau adanya 

kebijakan perusahaan dalam menambah jumlah komisaris independen untuk 

mengawasi jalannya kegiatan perusahaan secara independen. Penurunan nilai 

dewan komisaris independen disebabkan oleh kebutuhan perusahaan atau adanya 

kebijakan perusahaan dalam mengurangi jumlah komisaris independen dirasa 

sudah cukup untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. 

 

5.2.2.3 Gambaran Mengenai Variabel Kualitas Audit 

 Kualitas audit merupakan merupakan elemen penting dalam corporate 

governance yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip corporate governance 

yaitu transparansi. Perusahaan public semakin menuntut adanya transparansi pada 

laporan keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan KAP big four. Berikut ini adalah data mengenai kualitas audit pada 

perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 5.3 

Data Kualitas Audit Pada Perusahaan Subsektor Batubara Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

No Emiten 
Kualitas Audit 

2016 2017 2018 

1 Adaro Energy Tbk 1 1 1 

2 Ratu Prabu Energy Tbk 0 0 0 

3 Bayan Resources Tbk 1 1 1 

4 Delta Dunia Makmur Tbk 0 0 0 

5 Dian Swastatika Sentosa 0 0 0 

6 Golden Energy Mines Tbk 0 0 0 

7 Samindo Resources Tbk 1 1 1 

8 Citatah Tbk 0 0 0 

9 Harum Energy Tbk 1 1 0 

10 Bukit Asam Tbk 0 0 0 

Rata-Rata 0,40 0,40 0,30 

        Sumber : Data diolah 

Di bawah ini gambaran mengenai kualitas audit pada perusahaan subsektor 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 akan disajikan 

dalam bentuk grafik berikut ini: 

 
      Sumber : Data diolah 

Grafik 5.3 

Grafik Kualitas Audit Pada Perusahaan Subsektor Batubara Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

 

Dari grafik 5.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 menunjukan 

nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0,40. Pada tahun 2017 menunjukan nilai rata-

rata kualitas audit sebesar 0,40. Pada tahun 2018 nilai rata-rata kualitas audit 

mengalami penurunan menjadi sebesar 0,30. Dari grafik di atas dapat dilihat 

bahwa nilai rata-rata kualitas audit pada perusahaan subsektor batubara yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 menunjukan adanya 

penurunan, artinya perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP Big Four 

cenderung mengalami penurunan. 

Nilai kualitas audit yang tinggi menggambarkan bahwa tingginya 

perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP Big Four. Nilai kualitas audit yang 

rendah menggambarkan bahwa rendahnya perusahaan yang menggunakan jasa 

audit KAP Big Four. Peningkatan nilai kualitas audit disebabkan oleh tingginya 

kebutuhan perusahaan terhadap jasa audit KAP Big Four untuk meningkatkan 

kualitas hasil audit. Penurunan nilai kualitas audit disebabkan oleh rendanya 

kebutuhan perusahaan terhadap jasa audit KAP Big Four untuk meningkatkan 

kualitas hasil audit, tingginya biaya yang dikeluarkan untuk jasa audit KAP Big 

Four, banyaknya KAP Non Big Four yang memiliki kualitas audit yang baik, dan 

kecenderungan manajemen perusahaan tidak menggunakan jasa audit KAP Big 

Four untuk menghindari kecurangan. 

5.2.2.4 Gambaran Mengenai Variabel Komite Audit 

 Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

independen perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan 

komisaris independen, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan 

atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam 

pengelolaan perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan perbandingan komisaris indepeden dengan total komite audit. 

Berikut ini adalah data mengenai komite audit pada perusahaan subsektor 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yaitu sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.4 

Data Komite Audit Pada Perusahaan Subsektor Batubara Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

No Emiten 
Komite Audit 

2016 2017 2018 

1 Adaro Energy Tbk 0,33 0,33 0,33 

2 Ratu Prabu Energy Tbk 0,50 0,50 0,50 

3 Bayan Resources Tbk 0,25 0,25 0,25 

4 Delta Dunia Makmur Tbk 0,33 0,33 0,33 

5 Dian Swastatika Sentosa 0,33 0,33 0,33 

6 Golden Energy Mines Tbk 0,33 0,33 0,33 

7 Samindo Resources Tbk 0,33 0,33 0,33 

8 Citatah Tbk 0,50 0,50 0,50 

9 Harum Energy Tbk 0,33 0,33 0,33 

10 Bukit Asam Tbk 0,33 0,50 0,50 

Rata-Rata 0,36 0,38 0,38 

         Sumber : Data diolah 

Di bawah ini gambaran mengenai komite audit pada perusahaan subsektor 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 akan disajikan 

dalam bentuk grafik berikut ini: 

 
      Sumber : Data diolah 

Grafik 5.4 

Grafik Komite Audit Pada Perusahaan Subsektor Batubara Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

 

Dari grafik 5.4 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 menunjukan 

nilai rata-rata komite audit sebesar 0,36. Pada tahun 2017 menunjukan nilai rata-

rata komite audit mengalami penurunan menjadi sebesar 0,38. Pada tahun 2018 

nilai rata-rata komite audit sebesar 0,38. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata komite audit pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 menunjukan adanya penurunan, artinya 

banyaknya jumlah komite audit di perusahaan tergantung kebutuhan dan 

kebijakan suatu perusahaan. 

Nilai komite audit yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan sangat 

membutuhkan komite audit karena dengan semakin banyak komite audit akan 

semakin efektif dalam membantu dan memperkuat dewan komisaris (atau dewan 

pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses 

pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari 

corporate governance di perusahaan. Nilai komite audit yang rendah 

menggambarkan bahwa perusahaan merasa dengan jumlah komite audit yang 

tidak terlalu banyak sudah cukup efektif dalam membutuhkan komite audit untuk 

membantu dan memperkuat dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam 

menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, 

manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance 

di perusahaan. Peningkatan nilai komite audit disebabkan oleh kebutuhan dan 

kebijakan perusahaan dalam menambah jumlah komite audit untuk membantu 

dewan komisaris dalam mengawasi jalanya kegiatan perusahaan agar lebih efektif. 

Penurunan nilai komiten audit disebabkan oleh kebutuhan dan kebijakan 

perusahaan dalam mengurangi jumlah komite audit karena dirasa sudah cukup 

efektif untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalanya kegiatan 

perusahaan. 

 

5.2.2.5 Gambaran Mengenai Variabel Tax Avoidance 

  Tax avoidance diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal 

yang masih sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan 

untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Tax avoidance dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan cash effective tax ratio (CETR). Berikut ini 

adalah data mengenai tax avoidance pada perusahaan subsektor batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 5.5 

Data Tax Avoidance Pada Perusahaan Subsektor Batubara Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

No Emiten 
Penghindaran Pajak 

2016 2017 2018 

1 Adaro Energy Tbk 0,38 0,42 0,42 

2 Ratu Prabu Energy Tbk 3,53 0,12 0,28 

3 Bayan Resources Tbk 0,39 0,20 0,25 

4 Delta Dunia Makmur Tbk 0,39 0,46 0,30 

5 Dian Swastatika Sentosa 0,34 0,28 0,38 

6 Golden Energy Mines Tbk 0,28 0,28 0,26 

7 Samindo Resources Tbk 0,28 0,28 0,25 

8 Citatah Tbk 0,22 0,32 0,44 

9 Harum Energy Tbk 0,39 0,24 0,17 

10 Bukit Asam Tbk 0,25 0,26 0,26 

Rata-Rata 0,64 0,29 0,30 

       Sumber : Data diolah 

Di bawah ini gambaran mengenai rasio pertumbuhan tax avoidance pada 

perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018 akan disajikan dalam bentuk grafik berikut ini: 

 
      Sumber : Data diolah 

Grafik 5.5 

Grafik Tax Avoidance Pada Perusahaan Subsektor Batubara Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

 

Dari grafik 5.5 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan tax avoidance di 

perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018. Pada tahun 2016 menunjukan nilai rata-rata tax avoidance sebesar 

0,64. Pada tahun 2017 menunjukan nilai rata-rata tax avoidance mengalami 

penurunan menjadi sebesar 0,29. Sedangkan pada tahun 2018 nilai rata-rata tax 

avoidance mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,30. Dari grafik di atas dapat 
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dilihat bahwa nilai rata-rata tax avoidance pada perusahaan subsektor batubara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 menunjukan adanya 

penurunannilai fluktuatif, artinya tindakan yang dilakukan perusahaan dalam 

mengurangi penghasilan kena pajak cenderung tidak menentu tergantung dari 

besarnya beban pajak perusahaan. 

Nilai tax avoidance yang tinggi menggambarkan bahwa tingginya 

tindakan yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi penghasilan kena pajak 

yang dapat dilakukan melalui penggelapan pajak (tax evasion). Nilai tax 

avoidance yang rendah menggambarkan bahwa rendahnya tindakan yang 

dilakukan perusahaan dalam mengurangi penghasilan kena pajak. Peningkatan 

nilai tax avoidance dapat disebabkan oleh tingginya beban pajak perusahaan 

akibat tingginya laba yang diperoleh perusahaan. Penurunan nilai tax avoidance 

dapat disebabkan oleh rendahnya beban pajak perusahaan akibat rendahnya laba 

yang diperoleh perusahaan. 

 

5.2.3 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, maksimum, minimum, standar 

deviasi, kurtosis, skewnes. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.6 

Statistik Deskriptif 
 KEPEMILIKAN_INST KOMISARIS_IND KUALITAS_AUDIT KOMITE_AUDIT TAX_AVOIDANCE 

 Mean  0.573566  0.431825  0.366667  0.369444  0.410288 

 Maximum  0.970000  0.666667  1.000000  0.500000  3.527138 

 Minimum  0.327139  0.250000  0.000000  0.250000  0.120701 

 Std. Dev.  0.190020  0.092507  0.490133  0.083858  0.594460 

 Skewness  0.632603  0.247846  0.553372  0.701504  5.038781 

 Kurtosis  2.675509  2.695480  1.306220  2.140299  26.96440 

        Sumber: Hasil Output Eviews 9  

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat dijelaskan hasil pengujian statistik 

deskriptif yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel kepemilikan institusional menunjukan nilai rata-rata 0,573566. 

Nilai maksimum sebesar 0,970000 pada PT Golden Energy Mines Tbk 

pada tahun 2016-2018. Nilai minimum sebesar  0,327139 pada PT Bayan 
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Resources Tbk pada tahun 2018. Nilai standar deviasi sebesar 0,190020. 

Nilai skewness sebesar 0,632603. Nilai kurtosis sebesar 2,675509. 

2. Variabel dewan komisaris independen menunjukan nilai rata-

rata 0,431825. Nilai maksimum sebesar 0,666667 pada PT Delta Dunia 

Makmur Tbk pada tahun 2018. Nilai minimum sebesar 0,250000 pada PT 

Samindo Resources Tbk pada tahun 2018. Nilai standar deviasi 

sebesar 0,092507. Nilai skewness sebesar 0,247846. Nilai kurtosis sebesar 

2,695480. 

3. Variabel kualitas audit menunjukan nilai rata-rata 0,366667. Nilai 

maksimum sebesar 1,000000 pada tahun 2016-2018 yaitu PT Adaro 

Energy Tbk, PT Bayan Resources Tbk, dan PT Samindo Resources Tbk, 

serta pada tahun 2016-2017 yaitu PT Harum Energy Tbk. Nilai minimum 

sebesar 0,000000 pada tahun 2016-2018 yaitu PT Ratu Prabu Energy Tbk, 

PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Dian Swastatika Sentosa, PT Golden 

Energy Mines Tbk, PT Citatah Tbk, dan Bukit Asam Tbk, serta pada athun 

2018 yaitu Harum Energy Tbk. Nilai standar deviasi sebesar 0,490133. 

Nilai skewness sebesar 0,553372. Nilai kurtosis sebesar 1,306220. 

4. Variabel komite audit menunjukan nilai rata-rata 0,369444. Nilai 

maksimum sebesar 0,500000 pada PT Ratu Prabu Energy Tbk dan PT 

Citatah Tbk pada tahun 2016-2018. Nilai minimum sebesar 0,250000 pada 

PT Bayan Resources Tbk pada tahun 2016-2018. Nilai standar deviasi 

sebesar 0,083858. Nilai skewness sebesar 0,701504. Nilai kurtosis sebesar 

2,140299. 

5. Variabel tax avoidance menunjukan nilai rata-rata 0,410288. Nilai 

maksimum sebesar 3,527138 pada PT Ratu Prabu Energy Tbk pada tahun 

2016. Nilai minimum sebesar 0,120701 pada PT Ratu Prabu Energy Tbk 

pada tahun 2017. Nilai standar deviasi sebesar 0,594460. Nilai skewness 

sebesar 5,038781. Nilai kurtosis sebesar 26,96440. 

 

 



79 
 

5.2.4 Uji Pemilihan Model Data Panel 

 Terdapat tiga model pendekatan dalam perhitungan model regresi data 

panel yaitu model common effect (Pool Least Square/PLS), fixed effect (FEM), 

dan random effect (REM). Berdasarkan hasil ketiga model yang telah diestimasi 

akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. 

Ada tiga uji yang digunakan untuk memilih teknik estimasi data panel, yaitu : uji 

Chow dan uji Hausman. 

5.2.4.1 Uji Chow   

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi 

dengan model common effect atau model fixed effect (Widarjono, 2017:71). 

Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model  

Keterangan : 

Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square < 0,05 ; maka Ho ditolak 

Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square > 0,05 ; maka Ho diterima 

Berdasarkan hasil pengujian data panel menggunakan uji Chow 

menunjukan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.7 

Uji Chow   
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 6.799071 (9,16) 0.0005 

Cross-section Chi-square 47.211072 9 0.0000 

           Sumber : Output Eviews 9 

 Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukan bahwa nilai cross-section chi-

square sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu (0,0426<0,05) 

maka hasil uji Chow menolak Ho. Artinya model menolak common effect model 

dan mengikuti fixed effect model. 
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5.2.4.2 Uji Hausman 

 Uji hausman digunakan untuk menentukan apakah model data panel 

diregresi dengan model fixed effect atau dengan model random effect (Widarjono, 

2017:73). Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Random Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Keterangan : 

Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square < 0,05 ; maka Ho ditolak 

Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square > 0,05 ; maka Ho diterima 

Berdasarkan hasil pengujian data panel menggunakan uji Hausman 

menunjukan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.8 

Uji Hausman   
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 8.258829 4 0.0825 

           Sumber : Output Eviews 9 

 Berdasarkan tabel 5.8 di atas menunjukan bahwa nilai cross-section chi-

square random sebesar 0,0825 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 yaitu 

(0,0825>0,05) maka hasil uji Hausman menerima Ho. Artinya model menolak 

fixed effect model dan mengikuti random effect model.  

5.2.4.3 Uji Lagrange Multiplier Test 

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi 

dengan model common effect atau dengan model random effect (Widarjono, 

2017:75). Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Common Effect Model 

H1 : Random Effect Model 

Keterangan : 

Jika nilai probabilitas breusch-pagan < 0,05 ; maka Ho ditolak 

Jika nilai probabilitas breusch-pagan > 0,05 ; maka Ho diterima 
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Berdasarkan hasil pengujian data panel menggunakan uji lagrange 

multiplier menunjukan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.9 

Uji Lagrange Multiplier  

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  

 Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

Breusch-Pagan  8.304244  1.210782  9.515027 

 (0.0040) (0.2712) (0.0020) 

Honda  2.881709 -1.100356  1.259607 

 (0.0020) -- (0.1039) 

King-Wu  2.881709 -1.100356  0.233456 

 (0.0020) -- (0.4077) 

Standardized Honda  3.579627 -0.859861 -1.236351 

 (0.0002) -- -- 

Standardized King-Wu  3.579627 -0.859861 -1.944801 

 (0.0002) -- -- 

Gourierioux, et al.* -- --  8.304244 

   (< 0.01) 

*Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   

    Sumber : Output Eviews 9 

 Berdasarkan tabel 5.9 di atas menunjukan bahwa nilai cross-section chi-

square random sebesar 0,0040 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu 

(0,0020<0,05) maka hasil uji lagrange multiplier menolak Ho. Artinya model 

menolak common effect model dan mengikuti random effect model. Dari ketiga 

pengujian untuk pemilihan model data panel menunjukan bahwa model yang tepat 

untuk digunakan yaitu random effect model. 

5.2.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

5.2.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji 

Jarque Bera diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2018

Observations 30

Mean      -3.55e-16

Median  -0.006967

Maximum  0.914077

Minimum -0.587306

Std. Dev.   0.362394

Skewness   0.520210

Kurtosis   2.929339

Jarque-Bera  1.359333

Probability  0.506786

   Sumber: Hasil Output Eviews 9 

Gambar 5.6 

Uji Normalitas  

 

 Berdasarkan gambar 5.6 dapat dilihat nilai probabilitas atau nilai 

signfikansi yang diperoleh dari uji Jarque-Bera sebesar 0,507. Karena nilai 

probabilitas pada uji Jarque-Bera lebih besar dari tingkat kekeliriuan 5% (0,05) , 

maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi berdisitribusi normal, dimana 

sebaran data residual membentuk kurva distribusi normal. 

5.2.5.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas menggunakan nilai variance 

inflation factor (VIF) diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.10 

Uji Multikolinearitas 
Variance Inflation Factors  

Date: 01/21/20   Time: 18:37  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  

 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

C  0.170028  37.39369  NA 

KEPEMILIKAN_INST  0.187347  14.34500  1.249184 

KOMISARIS_IND  0.620757  26.34793  1.476549 

KUALITAS_AUDIT  0.030884  2.264079  1.509386 

KOMITE_AUDIT  0.771421  23.68744  1.767826 

                   Sumber: Hasil Output Eviews 9 
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Berdasarkan tabel 5.10 hasil uji multikolineritas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai centered variance inflation factors (VIF) menunjukan nilai masing-

masing variabel tidak lebih dari 10 atau < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi. 

5.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan 

uji White diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.11 

Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 2.104930     Prob. F(4,25) 0.1102 

Obs*R-squared 7.558160     Prob. Chi-Square(4) 0.1092 

Scaled explained SS 11.85346     Prob. Chi-Square(4) 0.0185 

     Sumber: Hasil Output Eviews 9 

Berdasarkan tabel 5.11 hasil uji heteroskedastisitas menunjukan nilai 

perkalian Obs*R-squared sebesar 7,558. Kemudian dari tabel chi-square ada 

tingkat kekeliruan 5% (0,05) dan derajat bebas 4 diperoleh nilai sebesar 9,488. 

Jika dilihat dari nilai Obs*R-squared (7,558) menunjukan nilai kurang dari nilai 

tabel chi-square (9,488) dan nilai probabilitas chi-square yaitu 0,109 menunjukan 

nilai lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 

5.2.5.4 Uji Autokorelasi 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dalam 

penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil pengujian 

autokorelasi diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.12 

Uji Autokorelasi  
R-squared 0.837181     Mean dependent var 0.172143 

Adjusted R-squared 0.811130     S.D. dependent var 0.524592 

S.E. of regression 0.227983     Sum squared resid 1.299411 

F-statistic 32.13612     Durbin-Watson stat 2.021519 

Prob(F-statistic) 0.000000    

           Sumber: Hasil Output Eviews 9 

Berdasarkan tabel 5.12 hasil uji autokolerasi menunjukan angka Durbin 

Watson sebesar 2,022, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan 

jumlah observasi (n)=30, jumlah variabel independen (k)=4 dan tingkat 

signifikansi 0,05 di dapat nilai dl=1,143 dan nilai du=1,739. Oleh karena nilai 

DW=2,022 berada diatas nilai du=1,739 namun dibawah nilai 4-du=2,261 yaitu 

(1,739<2,022<2,261), karena DW berada diantara nilai du dan 4-du (du<d<4-du) 

maka hipotesis yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif dan negatif pada 

model regresi tidak dapat ditolak. 

5.2.6 Analisis Regresi Data Panel 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara 

variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel 

yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang 

digunakan penulis adalah persamaan model regresi data panel (panel data 

regression). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis regresi data panel 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.13 

Regresi Data Panel 
Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/21/20   Time: 18:32   

Sample: 2016 2018   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 30  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.023963 0.299371 10.10105 0.0000 

KEPEMILIKAN_INST -1.216105 0.381563 -3.187164 0.0038 

KOMISARIS_IND -1.941143 0.494360 -3.926574 0.0006 

KUALITAS_AUDIT -0.112452 0.156959 -0.716444 0.4804 

KOMITE_AUDIT -2.977088 0.690651 -4.310552 0.0002 

           Sumber : Hasil Output Eviews 9 
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Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Y = 3,023963 – 1,216105 X1 – 1,941143 X2 – 0,112452 X3 – 2,977088 X4 

Dari model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Jika α = konstanta sebesar 3,023963 artinya apabila variabel independen 

yaitu variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

kualitas audit, dan komite audit dianggap konstan (bernilai 0), maka 

variabel dependen yaitu variabel tax avoidance akan bernilai sebesar 

3,023963. 

2. Jika nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional menunjukan 

sebesar -1,216105, artinya apabila variabel kepemilikan institusional 

mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel 

independen lainnya yaitu variabel dewan komisaris independen, kualitas 

audit, dan komite audit dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel 

dependen yaitu variabel tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar 

-1,216105. 

3. Jika nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris independen 

menunjukan sebesar -1,941143, artinya apabila variabel dewan komisaris 

independen mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan 

variabel independen lainnya yaitu variabel kepemilikan institusional, 

kualitas audit, dan komite audit dianggap konstan (bernilai 0), maka 

variabel dependen yaitu variabel tax avoidance akan mengalami 

penurunan sebesar -1,941143.  

4. Jika nilai koefisien regresi variabel kualitas audit menunjukan sebesar -

0,112452, artinya apabila variabel kualitas audit mengalami peningkatan 

sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu 

variabel kepemilikan institusional dewan komisaris independen, dan 

komite audit dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu 

variabel tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar -0,112452.  
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5. Jika nilai koefisien regresi variabel komite audit menunjukan sebesar -

2,977088, artinya apabila variabel komite audit mengalami peningkatan 

sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu 

variabel kepemilikan institusional dewan komisaris independen, dan 

kualitas audit dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu 

variabel tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar -2,977088. 

 

5.2.7 Pengujian Hipotesis 

5.2.7.1 Uji Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

hasil pengujian hiptesis secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.14 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial 
Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/21/20   Time: 18:32   

Sample: 2016 2018   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 30  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.023963 0.299371 10.10105 0.0000 

KEPEMILIKAN_INST -1.216105 0.381563 -3.187164 0.0038 

KOMISARIS_IND -1.941143 0.494360 -3.926574 0.0006 

KUALITAS_AUDIT -0.112452 0.156959 -0.716444 0.4804 

KOMITE_AUDIT -2.977088 0.690651 -4.310552 0.0002 

Berdasarkan tabel 5.14, hasil pengujian secara parsial adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,0038<0,05 (taraf  

nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 

3,187, sedangkan ttabel sebesar 2,060. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung>ttabel yaitu 3,187>2,060, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, 

artinya secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 
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2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel dewan komisaris independen sebesar 0,0006<0,05 

(taraf  nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar     

3,926, sedangkan ttabel sebesar 2,060. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung>ttabel yaitu 3,926>2,060, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, 

artinya secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

3. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel kualitas audit sebesar 0,4804>0,05 (taraf  nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar      

0,7164, sedangkan ttabel sebesar 2,060. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung<ttabel yaitu 0,7164<2,060, maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, 

artinya secara parsial kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

4. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel komite audit sebesar 0,0002<0,05 (taraf  nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar      

4,310, sedangkan ttabel sebesar 2,060. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung>ttabel yaitu 4,310>2,060, maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, 

artinya secara parsial komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 

5.2.7.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)  

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan terhadap model yang dibentuk,  

apakah model sesuai atau tidak. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian hiptesis secara simultan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.15 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 
R-squared 0.837181     Mean dependent var 0.172143 

Adjusted R-squared 0.811130     S.D. dependent var 0.524592 

S.E. of regression 0.227983     Sum squared resid 1.299411 

F-statistic 32.13612     Durbin-Watson stat 2.021519 

Prob(F-statistic) 0.000000    

           Sumber : Hasil Output Eviews 9 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 5.15 di atas, 

didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000, nilai ini 

lebih kecil dari significance level 0,05 (5%), yaitu 0,000<0,05. Selain itu dapat 

dilihat juga dari hasil perbandingan antara Fhitung dan Ftabel yang menunjukan nilai 

Fhitung sebesar 32,136 sedangkan Ftabel sebesar 2,76. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa Fhitung>Ftabel yaitu 32,136>2,76, maka dapat disimpulkan bahwa H5 

diterima, aritnya secara bersama-sama atau secara simultan kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan kualitas audit 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

5.2.8 Uji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R
2 

dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Di bawah ini 

akan disajikan hasil pengujian koefesien determinasi yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.16 

Koefisien Determinasi  
R-squared 0.837181     Mean dependent var 0.172143 

Adjusted R-squared 0.811130     S.D. dependent var 0.524592 

S.E. of regression 0.227983     Sum squared resid 1.299411 

F-statistic 32.13612     Durbin-Watson stat 2.021519 

Prob(F-statistic) 0.000000    

            Sumber : Hasil Output Eviews 9 

Berdasarkan hasil pengujian koefesien determinasi pada tabel 5.16 di atas, 

menunjukkan bahwa nilai R
2 

sebesar 0,837 yang berarti bahwa variabilitas 

variabel dependen yaitu tax avoidance yang dapat dijelaskan oleh variabel 
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independen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas 

audit, dan komite audit yaitu sebesar 83,7%, sedangkan sisanya sebesar 16,3% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. 

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pembahasan 

sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan yang kepemilikan sahamnya 

lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka 

kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung 

diawasi oleh investor institusi tersebut (Sri dkk, 2018). Kepemilikan Institusional 

memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi 

manajer dalam manajemen pajak (Shafer dan Simmons, 2008). 

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: Memiliki 

profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan 

informasi. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih 

ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Winanda, 2009). 

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi 

konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen 

dan Meckling, 1976). Besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional 

akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, apabila 

semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (longterm 

shareholder), maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran 

pajak (Khurana dan Moser, 2009). 

Semakin besarnya kepemilikan institusional akan membuat praktik tax 

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihindari. Keberadaan pemilik 

institusional ikut berperan aktif mengawasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

perusahaan sehingga dapat menghalangi perilaku oportunis manajer. Keberadaan 

pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional 

kepada manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kebijakan pajak agresif. 
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Pemilik institusional mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk 

pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Keberadaan pemilik institusional 

dalam mekanisme tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat 

keputusan penghindaran pajak (Sihaloho dan Pratomo, 2015). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mulyani (2018), hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Winata (2014) dan Maharani dan Suardana (2014), hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

5.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa teori keagenan menyatakan 

bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka 

mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer (Sri dkk, 2018). Premis 

dari teori keagenen adalah komisaris independen dibutuhkan oleh dewan 

komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer, 

sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). 

 

Semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan dapat 

meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham. Dari perspektif 

stakeholder, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan merupakan 

strategi stakeholder untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan. 

Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan komisaris independen, maka semakin 

rendah praktik pengindaran pajak perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Winata (2014), hasil penelitiannya menunjukan bahwa dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
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5.3.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh 

kantor akuntan publik (KAP) The Big Four biasanya menghasilkan kualitas aufit 

yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran 

pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, 

maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk 

kepentingan perpajakan (Chain dan Liu, 2009).  

Namun hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal tersebut dikarenakan kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini mendasari bahwa kualitas 

audit diukur pada penggunaan KAP Big Four atau KAP Non Big Four. Artinya 

bahwa kualitas audit yang dihasilkan auditor atau KAP tidak didasarkan oleh 

KAP Big Four atau KAP Non Big Four, namun lebih kepada kompetensi, 

independensi, dan intergritas yang dimiliki oleh auditor atau KAP. Sehingga 

semakin tinggi kompetensi, independensi, dan intergritas yang dimiliki oleh 

auditor atau KAP, maka akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan 

sehingga berdampak pada rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Mulyani (2018), Winata (2014), dan Maharani dan Suardana 

(2014), hasil penelitiannya menunjukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

5.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance 

Hasil penelitian menunjukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pembahasan sebelumnya yang 

menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen 

perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan 

perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih 

mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari 
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risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk 

penghindaran pajak (Puspita, 2014). 

Komite audit digunakan karena bertugas membantu dewan komisaris 

untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komite audit bertugas melakukan kontrol 

dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan 

sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi 

terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat 

memonitong mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik 

perusahaan dan manajemen perusahaan (Evi, 2017).  

Semakin banyak dan semakin tinggi fungsi pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan momite audit, maka semakin rendah praktik pengindaran pajak 

perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hasil penelitian sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhilah (2014), hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara 

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mulyani (2018), Winata (2014), dan Maharani dan Suardana 

(2014), hasil penelitiannya menunjukan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance.  

5.3.5  Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan komisaris independen, 

 dan Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pembahasan sebelumnya yang 

menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus selalu 

diawasi oleh principal. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai 

dengan tujuan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Corporate 

governance yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain untuk mengawasi 
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keputusan yang diambil, corporate governance juga dapat mengawasi 

pengelolaan perpajakan. Penerapan corporate governance dapat mempengaruhi 

kebijakan perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan 

diterapkan (Santoso dan Muid, 2014). 

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: Memiliki 

profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan 

informasi. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih 

ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Winanda, 2009). 

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi 

konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen 

dan Meckling, 1976). Besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional 

akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, apabila 

semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (longterm 

shareholder), maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran 

pajak (Khurana dan Moser, 2009). 

Premis dari teori keagenen adalah komisaris independen dibutuhkan oleh 

dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer, 

sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). 

Semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan dapat meningkatkan 

kinerja dan kekayaan pemegang saham. Dari perspektif stakeholder, keberadaan 

komisaris independen dalam perusahaan merupakan strategi stakeholder untuk 

ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan. Semakin tinggi pengawasan 

yang dilakukan komisaris independen, maka semakin rendah praktik pengindaran 

pajak perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015). 

Sementara kualitas audit secara simultan berpengaruh dalam 

memenimalisir upaya tindakan penghindaran pajak. Namun dalam hal ini, ukuran 

kualitas audit tidak ditentukan oleh penggunaan jasa audit KAP Big Four atau 

Non Big Four. kualitas audit yang dihasilkan auditor atau KAP tidak didasarkan 

oleh KAP Big Four atau KAP Non Big Four, namun lebih kepada kompetensi, 

independensi, dan intergritas yang dimiliki oleh auditor atau KAP. Sehingga 

semakin tinggi kompetensi, independensi, dan intergritas yang dimiliki oleh 
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auditor atau KAP, maka akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan 

sehingga berdampak pada rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

Selain itu komite audit juga berfungsi dalam meminimalisir adanya upaya 

penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Komite audit digunakan karena 

bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses 

penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya 

kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya 

komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan 

karena komite audit dapat memonitong mekanisme yang dapat memperbaiki 

kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (Evi, 

2017). Semakin banyak dan semakin tinggi fungsi pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan momite audit, maka semakin rendah praktik pengindaran pajak 

perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

 


